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ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zaprasza do składania ofe rt na produkcję i emisję audycji
radiowej prezentującej i promującej projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” realizowanego w ramach
Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3. ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1.
,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o
wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP: 789-10-01-386
Numer telefonu do kontaktu z Zamawiającym: 61 640 40 40 lub 61 640 41 51
Adres poczty: wrzesnia@wrzesnia.pl lub przetarg@wrzesnia.pl
II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje produkcję i emisję audycji radiowej prezentującej i promującej projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe
wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia będzie produkcja audycji reklamowej (czas trwania audycji 3-4 minuty) wg scenariusza zaakceptowanego
przez Zamawiającego i jej ośmiokrotna emisja w pasmach charakteryzujących się dużą słuchalnością na antenie stacji radiowej, która
obejmuje swoim zasięgiem obszar Gminy Września.
A. Tematyką audycji będzie:
- zakres ww. projektu, jego elementy składowe,
- cele realizacji projektu,
- informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 ,,Energia”, Działania 3.3. ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym
mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”).
Poprzez emisję audycji Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dotarcia do mieszkańców Gminy Września (miasta oraz wszystkich
obszarów wiejskich).
B. Emisja audycji
Pierwsza emisja audycji w porannym paśmie antenowym, przed/po serwisie informacyjnym w godzinach 7.00-10.00. Powtórka audycji tego
samego dnia w godzinach 15.30 – 18.00. Szczegółowe godziny emisji ustalone będą wspólnie z Zamawiającym. Zamawiający nie
dopuszcza emisji w paśmie reklamowym.
C. Cele i założenia kampanii:
1. Przedstawienie wizerunku Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jako programu mającego
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego w regionie, podkreślenie jego znaczenia dla realizacji projektów o
kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.
2. Promowanie i zachęcanie do szerokiego korzystania z rezultatów zrealizowanego projektu (tj. powstałej infrastruktury, czyli dróg i
parkingów oraz z zakupionego autobusu elektrycznego).
3. Promowanie ,,dobrych praktyk” w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej, ograniczania emisji spalin i ochrony środowiska.
D. Obowiązki Wykonawcy po podpisaniu umowy:
1. Stała współpraca z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie udzielenia Zamawiającemu
wszelkich niezbędnych informacji związanych z jego prawidłowym wykonaniem.
2. Emisja audycji zgodnie z przedstawionym Zamawiającemu harmonogramem i w czasie zapewniającym największą słuchalność.
3. Wyemitowania, na początku lub na końcu każdorazowego emitowania audycji, komunikatu słownego informującego o
współfinansowaniu cyklu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
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4. Umożliwienia zamieszczenia lub linkowania wyemitowanej audycji na stronie internetowej Zamawiającego oraz na posiadanym przez
Zamawiającego profilu na portalu społecznościowym.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia w ramach wynagrodzenia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
wyprodukowanej audycji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. Skutek przeniesienia autorskich praw majątkowych nastąpi
z momentem przejęcia materiału radiowego.
6. Przekazania Zamawiającemu wyemitowanej audycji na nośniku elektronicznym do celów dokumentalno – archiwalnych wraz z opisem
wskazującym na dzień, godzinę oraz rodzaj pasma w trakcie którego audycja została wyemitowana – w liczbie 8 razy.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w zapytaniu. Zamawiający dokona oceny
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA - 100%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)
CENA =

------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 100%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 100 pkt.
VI. TERMIN REALIZACJI
Planowany czas emisji audycji w liczbie 8 razy w lokalnej stacji radiowej o zasięgu obejmującym Gminę Września, w terminie od 30
października 2017 r. do 18 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że termin rozpoczęcia emisji może ulec przesunięciu o maksymalnie 7
dni, przy czym koniec emisji nie powinien nastąpić później niż 18 grudnia 2017 roku.
VII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert, wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów i
informacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie za wykonanie całej usługi wszelkich kosztów dodatkowych,
które mogą powstać przy jej realizacji. Koszt nieskalkulowany w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. Cena oferty uwzględnia wszystkie
zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Ceną w
rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz.
915) jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający (kupujący) jest obowiązany zapłacić Wykonawcy
(przedsiębiorcy) za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez
cenę rozumie się również stawkę taryfową.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie
Oferent zawarł w swojej ofercie.
5. Warunki dotyczące dokonywania zmian umowy zostały wskazane w projekcie umowy.
6. Oferty złożone po tym terminie zostaną Wykonawcy zwrócone bez otwierania i nie będą oceniane.
7. Ceny zawarte w formularzu muszą być wyrażone w złotych polskich i powinny być podane z dokładnością do 2-ch miejsc po przecinku.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę proszę składać na formularzach stanowiących załączniki nr 1, 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz niezbędnymi
załącznikami.
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2. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające stosowne pełnomocnictwo. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: osoby
wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem
określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku zainteresowania wykonaniem zamówienia prosimy o złożenie oferty do dnia 23 października 2017 r. do godz. 11:45 w
formie pisemnej (osobiście, listownie). Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres
Urząd Miasta i Gminy Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września oraz opisane:
Urząd Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Nazwa i adres Wykonawcy
ewentualnie pieczątka

OFERTA – Zapytanie ofertowe
Produkcja i emisja audycji radiowej prezentującej i promującej projekt pn.:
,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”
Nie otwierać przed 23 października 2017 roku do godziny 12:00
4. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: UMIG Września, ul. Ratuszowa 1, Sala sesyjna dnia 23
października 2017 r., o godzinie 12:00.
5. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem pierwszej z ofert uczestnikom sesji otwarcia ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie. Pytania i wszelka korespondencja powinna być skierowane na adres siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy
Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem (61) 640 41 59,
640 40 40 44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl
2. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
- sprawy merytoryczne: Joanna Andrzejak – Kierownik Ref. Obsługi Inwestorów – tel. 61 640 40 98, Anna Olkowska – samodzielny
referent Ref. Obsługi Inwestorów – tel. 61 640 40 99;
- sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski – Kierownik Ref. Zamówień Publicznych, tel. 61 640 41 51.
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał zaproszenie do udziału w zapytaniu, bez
ujawniania źródła zapytania, jednocześnie zamieszcza jej na tej stronie (www.bip.wrzesnia.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne –
zamówienia do 30 tys. euro”.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
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OFERTA
WYKONAWCA:

..............................................................................................................................................................

adres: ..............................................................................................................................................................
Tel. ..............................................................................

Fax. .....................................................................

REGON ..............................................................................

NIP ......................................................................

e-mail ..............................................................................
My niżej podpisani w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w sprawie produkcji i emisji audycji radiowej prezentującej i promującej
projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie
strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 informujemy, że jesteśmy gotowi wykonać przedmiotowe zamówienie za cenę:

Cena oferty netto ...……….…........ złotych *
(słownie:......................................................................................................................…)
Stawka pod. VAT......%
Cena oferty brutto ......…………... złotych *
(słownie:................................................................................................................…)

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od 30 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że termin
rozpoczęcia emisji może ulec przesunięciu o maksymalnie 7 dni, przy czym koniec emisji nie powinien nastąpić później niż 18 grudnia
2017 roku.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, zmianami i
wyjaśnieniami dokonywanymi w trakcie postępowania, terminem realizacji zamówienia, w pełni je akceptujemy i przyjmujemy jako
obowiązujące w pełnym zakresie.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Zobowiązujemy się wykonywać usługę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem
należytej staranności.
5. Cena podana w ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
6. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest .......... …………………..…….......………….
.…………………………….. tel. kontaktowy: .......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 2
.....................................................
Nazwa i adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Produkcja i emisja audycji radiowej prezentującej i promującej projekt pn.: ,,Centra przesiadkowe wraz
z niezbędną infrastrukturą” w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
prowadzonego przez Gminę Września oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu ofertowym określone przez zamawiającego w rozdziale IV ust. 1

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

(jeżeli dotyczy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu, określonych przez zamawiającego w
………………………………………………………...……………………………………………………………………………..……..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)

, polegam na zasobach

następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………….., w następującym zakresie: ……………………………….……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data …....................................
..................................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Projekt Umowy

Umowa nr

WOR-OI / …. / 2017

zawarta we Wrześni w dniu ………. 2017 roku pomiędzy Gminą Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, NIP 789-10-01-386
reprezentowaną przez:
Tomasza Kałużnego - Burmistrza Miasta i Gminy Września
zwaną dalej „Zamawiającym” a:
………………... z siedzibą ………………., REGON: ………………, NIP: ………..
zwanym dalej „Radio”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.2015 r. poz.
2164 ze zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Radio zobowiązuje się do produkcji i emisji 8 promujących projekt pn.: ,,Centra
przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określono w załączniku A stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
§2
Radio oświadcza, iż świadczy usługi produkcji audycji - programów radiowych.
§1
1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca Radiu produkcję audycji – programów radiowych, zwanych dalej Audycją,
przeznaczonych do emisji na antenie Radia. Audycja będzie miała długość minimum 3-4 minut i zostanie wyemitowana na antenie
Radia w 8 (ośmiu) emisjach.
2. Radio oświadcza, że w Audycjach będących przedmiotem niniejszej umowy będą prezentować i promować projekt pn.: ,,Centra
przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach Osi priorytetowej 3 ,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Przez produkcję Audycji strony określają wszelkie czynności potrzebne dla osiągnięcia celu w postaci powstania Audycji, przykładowo:
przygotowanie scenariusza, udostępnienie niezbędnego sprzętu technicznego, zapewnienia osób i sprzętu, a także montaż Audycji.
4. Pierwsza emisja audycji w porannym paśmie antenowym, przed/po serwisie informacyjnym w godzinach 7.00-10.00. Powtórka audycji
tego samego dnia w godzinach 15.30 – 18.00. Szczegółowe godziny emisji ustalone będą wspólnie z Zamawiającym. Zamawiający nie
dopuszcza emisji w paśmie reklamowym.
5. Na początku i na końcu każdej Audycji objętych niniejszą umową umieszczona zostanie informacja: „Program jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3
,,Energia”, Działania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego”.
6. Radio utworzy na stronie internetowej Radia specjalną zakładkę i będzie tę zakładkę utrzymywać co najmniej do dnia 31 grudnia 2017 r.,
gdzie umieści w ciągu 7 dni od pierwszej emisji Audycje będące przedmiotem niniejszej umowy wraz z krótkim opisem. Zapisy Audycji
powinny znajdować się na stronie Radia do końca trwania niniejszej umowy oraz powinny być możliwe do odtworzenia w całości,
następujące znaki graficzne:
- Logo Unii Europejskiej,
- Herbu Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
- Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny,
- Logo WRPO 2014-2020,
- pod nimi napis: „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 ,,Energia”, Działanie
3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 ,,Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego”.. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014-2020 - …….…....”.
7. Radio umożliwi Zamawiającemu zamieszczenie lub linkowanie wyemitowanej audycji na stronie internetowej Zamawiającego oraz na
posiadanym przez Zamawiającego profilu na portalu społecznościowym.
8. Radio zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu Audycji w formie pliku mp3, z utrwaloną Audycją po zakończeniu jej emisji. Plik
zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 1 lub przekazany na nośniku danych w terminie do 7 dni od ostatniej emisji
audycji. Radio zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wyemitowanej audycji na nośniku elektronicznym do celów
dokumentalno – archiwalnych wraz z opisem wskazującym na dzień, godzinę oraz rodzaj pasma w trakcie którego audycja została
wyemitowana – w liczbie 8 razy.
9. Audycje emitowane będą zgodnie z harmonogramem emisji stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Zmiany w zakresie
harmonogramu wymagają zgody obu stron.
§2
Radio oświadcza, iż świadczy usługi produkcji audycji - programów radiowych.
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§3
Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Radiu znaków graficznych, o których mowa w § 1 ust. 6 umowy.
§4
1. Radio z chwilą emisji utworu określonego w § 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych utworów określonych
na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. a - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez sieć radiofonii naziemnej, satelitarnej i przez internet.
2. Przeniesienie praw autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 nastąpi w ramach wynagrodzenia określonego w § 6.
§5
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do wykonywania obowiązków i uprawnień wynikających z niniejszej umowy oraz do
kontaktów z Radiem jest Joanna Andrzejak, tel. 61 640 40 98, e-mail joanna.andrzejak@wrzesnia.pl Jest ona odpowiedzialny za
wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 niniejszej umowy.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację świadczeń będących przedmiotem umowy ze strony Radia jest ………………………...………………,
tel. ………………………, e-mail ……………………….…..
§6
1. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Radiu wynagrodzenie w wysokości ……... zł brutto
(słownie: ……………….) łącznie z należnym podatkiem VAT.
2. Płatność wynagrodzenia odbywać się będzie fakturami częściowymi, w wysokości 75% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 po
pierwszej emisji audycji, pozostałe 25% wynagrodzenia po wyemitowaniu ostatniej audycji.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Radia
wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na
rachunek bankowy Radia. Warunkiem wystawienia faktury przez Radio jest odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia, której
dotyczy wynagrodzenie objęte fakturą. Odbiór stwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym przez osoby wskazane w § 5
niniejszej umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że dane do wystawienia faktury mają następujące brzmienie: Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300
Września, NIP 789-10-01-386.
§7
1. W przypadku, jeżeli którakolwiek z Audycji objętych niniejszą umową nie będzie wypełniać wymogów, o których mowa w § 1 ust. 5,
Radio zostanie obciążone karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
2. W przypadku, nie terminowego przekazania nośników z audycją, o których mowa w § 1 ust. 8, Radio zostanie obciążone karą umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku, jeżeli którakolwiek z Audycji objętych niniejszą umową nie zostanie wyemitowana zgodnie z harmonogramem o którym
mowa § 1 ust. 9 umowy, Radio zostanie obciążone karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
4. Za odstąpienie od umowy, za które Radio ponosi odpowiedzialność zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
5. Za odstąpienie od umowy, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność zapłaci Radiu karę w wysokości 20% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Radia od obowiązku wykonania umowy.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Radia.
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